الدرس 3
الوصية الرابعة
تذكر يوم السبت
تذكر يوم السبت ،أن يبقيه المقدسة،
ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بجميع أعمال خاصتك:
ولكن اليوم السابع هو السبت للرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل وال أنت وال هم االبن ،وال خاصتك ابنه ،خادم
خاصتك ،ال خاصتك أمة ،ال خاصتك الماشية ،ال خاصتك غريب داخل البوابات خاصتك.
في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت ،والمقدسة
فإنه .خروج 11-20:8

اليوم السابع هو "اليوم الحقيقي" هلل
تذكر يوم ساباث ،في هذه الكلمات هللا هو القائد أن نتذكر "يوم السبت" .مع هذا أجد مشكلة مع ذلك .إذا حددت خانة االختيار كافة
الصفحات المؤدية إلى هذه الصفحة في "كتاب هجرة" لن تجد إشارة واحدة إلى "يوم السبت" .ال يتم استخدام كلمة يوم السبت حتى مرة واحدة حتى
هذه اآلية أوامر علينا أن نتذكر أنه .مشكلتي مع يقال أن نتذكر شيئا ،كيف يمكن أن نتذكر أن الذي لقد أبلغنا ابدأ عن قبل؟
ولهذا السبب قررت أن نلقي نظرة فاحصة على ما يقوله هللا .على كل حال ،يبدو أن هناك بعض الخالف فيما يتعلق بأي يوم األسبوع يوم
السبت للرب التي سيحتفل بها في .معرفة في أي يوم األسبوع هو في الحقيقة اليوم أن أوامر هللا أن تذكر وأن تبقى مقدسة ،هي الحاسمة إذا نحن
عازمون حقاً على إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة "خلق هللا" ،ال تظن؟
للحفاظ على الكرسي ،يتم تضمين في األوامر من أعلى ،حيث أننا مطالبون تذكر يوم السبت ،بل هي أمرنا الحفاظ على الكرسي .أنا
قررت أن كنت بحاجة إلى العثور على حيث يخبرنا هللا أن أحرز المقدسة ،بغية معرفة ما إذا كان في الواقع ذلك اليوم أن هللا هو القائد لنا نتذكر
وإبقاء المقدسة يوم.

الحفاظ

على شيء يعني الكريم أوالً يجب فعال أن المقدسة .كيف لنا كأطفال رجل ،يبقى شيء مقدس؟ نحن لسنا المقدسة إال أن هللا

يجعل لنا المقدسة ،فقط إذا ما أردنا هلل هللا سيجعلنا المقدسة ،وعلى هذا النحو قادرة على االحتفاظ بيوم المقدسة.
لقد عدت في جهودي للبحث عن أي يوم األسبوع هو في الحقيقة اليوم أن هللا قد جعل المقدسة ،من خالل هذا الكتاب األول من الكتاب
المقدس لمعرفة إذا كان يمكن أن أجد فيها جعل هللا يوم من األسبوع المقدس .أن القائمة التالية هي اآليات التي وجدت فيها هللا وقد فعلت ذلك.

وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي أدلى به .هللا والمباركة في اليوم
السابع ،و يقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي خلق وأدلى .سفر التكوين 3-2:2
كما كنت قد يجادل كلمة المقدسة لم تظهر في أي من هذه اآليات ،ولكن ال كلمة المباركة تقدس الكلمة .كلمة "طوبى" يعرف بأنه،
المقدسة ،المقدسة ،المقدسة ،وكرس ،مجموعة وبصرف النظر -ذلك ،حتى ولو لم يظهر الكرسي كلمة في هذه اآليات ،يكون وسيلة المباركة بذل
المقدسة ،هذا إلى القول بأن هللا جعل "المقدسة اليوم السابع".
هللا قد جعل يوم واحد فقط من األسبوع المقدس في الكتاب المقدس أكمله ،وهذا هو "اليوم السابع" .ال أيام األسبوع األخرى هللا المقدسة،
في أي وقت مضى ،وأن أقول أنه باستثناء "اليوم السابع" ،جميع أيام األسبوع األخرى غير مقدس .إذا كنت ولذلك نالحظ يوم السبت في أي يوم
من أيام األسبوع عدا واحد أن هللا قدم المقدسة ،ثم يوم السبت كنت مراقبة هو غير مقدس .إذا كنت تشك في أن هذا الصحيح ،ثم يعطي التالية
إضافة الدعم إلى أنه يجري هذه اآليات في "سفر التكوين" أن هللا القائد الذي نحن نتذكر .
ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بجميع أعمال خاصتك ،وهذا كما كان مع هللا ،في اآليات من سفر التكوين أعاله أنه يقول لنا،
"وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به" .ترى هللا يخبرنا أنه عملت ستة أيام واستراح ثم في الدورة السابعة.
وهذا حيث أمر هللا يعطي تعريف لكل ما كان في اآليات األولى .يقول لنا أن في ستة أيام سوف نفعل كل أعمالنا ،تماما كما فعل كل عمله
في األيام الستة األولى من خلق .ماذا يقول لنا هللا أن علينا أن نفعل العمل الالزم في ستة أيام إعطاء القوت للجسم .وهذا ما يعني بكلمة "العمل"
المستخدمة في هذه اآلية.

يوم السبت هللا
ولكن اليوم السابع هو السبت للرب خاصتك هللا ،في هذه الكلمات أن هللا قد تكلم ،هللا يخبرنا أنه في اليوم السابع من األسبوع هو اليوم
الذي له يوم السبت المقدس أن تبقى .ليس فقط أنه األمر لنا وهذا هو اليوم السابع له يوم السبت المقدس ،ولكن التي نحن ،وال أحد هو جزء من عقد
البيت لدينا أو جزء من أعمالنا أو ضيف في وطننا ،للقيام بأي عمل ،في "اليوم السابع" من األسبوع .وباختصار ،نحن وبلدنا االمتناع عن أي
التجارة حيث يوجد تبادل لألموال أو المقايضة .وهذا يعني ببساطة أنه" ،القديسين هللا" ،نحن ال شراء أو بيع خالل ساعات يوم السبت.

القوت للروح
هللا أعطانا ستة أيام األسبوع للقيام بما يجب علينا إعطاء القوت للجسم ،ولكن نحن إلزالة تلك المخاوف من أذهاننا في اليوم السابع ،هللا قد
جانبا من ذلك اليوم أن نعطي القوت ألرواحنا .إال من خالل المناجاة مع هللا ،يمكن أن نعطي هذا القوت لروحنا .بقاء الجسم ،يعطي الحياة للجسم،
بينما القوت للروح يعطينا اإلمكانية للحياة األبدية .ثم هللا يقول لنا لماذا يجب أن نبقى يوم السبت كما أنه يحظى بأن نقوم به.

ويجب أن نفعل ،كما فعل هللا
في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت ،وهو
مقدس كنت انظر ،نظراً ألن عمل هللا ستة أيام في خلق الكون ،األوامر هو أننا بحاجة فقط إلى العمل ستة أيام ،حيث أننا سنفعل كما فعل هللا .يسأل
هللا أكثر منا من على استعداد للقيام بنفسه .كطريقة لتبين لنا أهمية قصوى أن يضع هللا في بلده السبت ،أنه يخبرنا أنه قد المقدسة فإنه .وهذا يعني أن
هللا قد جعل يوم السبت يوم مقدس واحتفال مقدسة .بهذه الكلمات المباشرة من شفاه هللا ،هي أمرنا.

هللا يعطي اسم "اليوم السابع"
اإلحاطة

علما :كما شرحت سابقا word ،يستخدم يوم السبت للمرة األولى في آيات "الوصية الرابعة" ،وهذا يظهر لي أن هللا قد

االسم المعطى "اليوم السابع" ،وهذا االسم هو يوم السبت .تماما كما نشير اليوم إلى اليوم السابع السبت ،يدعى هللا أوالً أن يكون يوم السبت .وهذا
بعد آخر من محاوالت الشيطان خداع رجل من "كلمة" هللا الحقيقية.
وتبين لي في الكتاب المقدس حيث تحدث هللا مع شفتيه الخاصة أنه هللا ،أو ابنه يسوع ،وقد نقلت له "يوم السبت المقدس" لليوم األول من
األسبوع .لن تجد تلك الكلمات في الكتاب المقدس ،ألن هللا لم تحدث لهم ،ثم نقل إلى األحد كذب ،و "يوم السبت األحد" ال يتم االحتفاظ على الكرسي
اليوم السابع لذلك غير مقدس.

العهد األول
النظر في

هذا :هل تعرف لماذا تفرغ هللا العهد أنه كان مع استطردت يعقوب( ،اليهود)؟ العهد ،الذي كان معدلة استمرارا للعهد أنه

كان مع إبراهيم؟
أن "األمة إسرائيل" ،الذين استطردت يعقوب ،وأعطيت عهد الذي أعطى لهم كميراث ،أرض الميعاد ،أرض فلسطين ،المعروف
بإسرائيل ،فضال عن حماية فريدة من نوعها هلل ،أن تكون فريدة من نوعها لجميع شعوب األرض ،التي تكون في صالح مجلس اللوردات.

تعريف العهد
عهد عقد .في الترتيب لعقد تكون صالحة ،يجب أن يكون هناك اثنين على األقل من الطرفين أو األطراف المعنية ،ولكل منها الوعد شيء
ذي قيمة .وعد هللا إلى األب د أن استطردت يعقوب في أرض إسرائيل كميراث ،وعد أبناء يعقوب متدرب لعبادة هللا كما أمر .يتم التحقق من هذا في
ما يلي:
الخليل ولذلك أصبح ميراث كالب ابن جيفونيه كينيزيتي حتى هذا اليوم ،نظر ًا ألن أنه يتبع تماما الرب آلة إسرائيل .يشوع 14:14

الكلمات األساسية في هذه اآلية هي "يتبع كلياً" ،الذي يعني "كلياً" ،أو "في سياقها الكامل" ،مما يعني ،أن كالب تعبد هللا ،تماما ،وتماماً
"أوامر هللا" أن يكون يعبد ،أبقى كالب الوصايا العشر ،والمراسيم األخرى من هللا.
هذا مع العلم ،أطلب منكم هذا السؤال .إذا كان هللا ملغاة العهد أنه كان مع أطفال إسرائيل ،ألنها توقفت عن حفظ جميع وصاياه ،كما
أجدادهم قد وعد بالقيام به ،ثم لماذا أنه يعطي له العهد إلى أمة جديدة" ،المسيحيين" ،وال نتوقع منهم أن تبقى وصاياه ،كل عشرة منهم كذلك؟

الحفاظ على العهد الثاني
سماع يي العبارة من هذا العهد ،والكالم منعزلة رجال يهوذا ،وأن سكان القدس؛ ويقول أنت لهم" ،وهكذا  saithالرب إلسرائيل؛ لعن أن
الرجل الذي أوبيييث ال كلمات له العهد ،هيچ ثقدت بك اآلباء في اليوم الذي أحضرت لهم المنصوص عليه الخروج من أرض مصر ،من الفرن
الحديد ،قائال ،إطاعة صوت بلدي ،والقيام بها ،وفقا لكل الذي أنا األمر لك :ذلك أيها يكون شعب بالدي ،وسوف يكون هللا بك :أن أنا قد أداء اليمين
الذي قد أدى اليمين منعزلة الخاص بك اآلباء ،منحهم أرض تتدفق مع الحليب والعسل ،كما هو الحال هذا اليوم " .إرميا 5-11:2
اآليات أعاله من إرميا تحذير أمة إسرائيل وأبناء يعقوب .هو تحذير هللا لهم جميعا ،أنها يجب أن تلتزم بالعهد أبرمت مع آبائهم ،عندما
أحضر لهم الخروج من مصر أو آخر.

ليس فقط ألبناء يعقوب
أيضا أبناء الغريب ،أن تنضم إلى أنفسهم للرب ،لخدمته ،والحب اسم الرب ،تكون خدامه ،عقد كل واحد أن  keepethيوم السبت من
يلوث عليه ،و  takethمن بلدي العهد؛ venهلهم سوف أنا إلى بلدي الجبال المقدسة ،وجعلها بهيجة في بيتي للصالة :يجوز قبول عروضها
المحرقة وما تبذله من التضحيات على مذبح األلغام؛ لألعمال المتعلقة باأللغام البيت يسمى بيت الصالة لجميع الناس Saith .الرب الذي جاثيريث
المنبوذين إسرائيل ،ومع ذلك سيتم جمع آخرين له ،إلى جانب تلك التي جمعت له 56:6 .إشعيا8-
وتبين اآليات أعاله أن هللا في الحقيقة نتوقع أن اآلخرين (الغرباء) ،الذين الحفاظ على "وصايا هللا" ،وااللتزام بالعهد ،وتلك التي تفعل
سوف تكون موضع ترحيب في نعمة هللا ،والترحيب في "مدينة القدس الشريف" وفي السماء.
ماذا تقول هذه اآليات الثالث ،هو أن هللا سيقبل أولئك الذين هم غرباء ،إذا استمروا على الوصايا العشر .عبارة "أبناء الغريب "،يعني

شخص ال المنحدرين من يعقوب أو إسرائيل ،كما أنه تمت إعادة تسميته بواسطة هللا .على الرغم من غريب ،إذا كنت تحتفظ بالوصايا العشر و كل
واحد أن  keepethيوم السبت من الملوثة فإنه ، ,فإنك سوف يقبلها هللا .هذه اآليات نبوءة للمستقبل .هللا هو التنبأ المسيحيين ،وأنهم سيكونون
موضع ترحيب له لو أنها تبقى الوصايا العشر وله يوم السبت المقدس.

هي الوصايا العشر لليهود فقط؟
الشيطان سوف يحملنا على االعتقاد أن "الوصايا العشر" كانت ترتيبا مؤقتا ً بين هللا واليهود ،كمسيحيين ،ونحن فوق القانون.

هذا إذن هو قطعة أخرى من األدلة التي تقدم الدعم لهؤالء المسيحيين الذين ال يراعون "السبت اليوم السابع"؛ بسبب هذه الكذبة ،لماذا
أولئك الذين سيعطي خالف العبادة الحقيقية هلل قاصرة عن القيام بذلك.
في اآليات أعاله ،كال من "سفر التكوين" ومن "الوصية الرابعة" ،هللا يقول لنا أنه في اليوم السابع من األسبوع هو "يوم السبت المقدسة"
له ،ولكن بسبب أكاذيب الشيطان ،المسيحيين ال تبقى له يوم السبت في "اليوم السابع المقدسة" .ألنك خدعت وقبلت كذبة الشيطان على "كلمة" هللا
الحقيقية ،لك سوف ال يكون موضع ترحيب في السماء.

كتب في الحجر
وهذا يقول لي ،أن هللا يضع أهمية قصوى على الوصايا العشر ككل وفي "الوصية الرابعة" على وجه التحديد .وهي له القانون ،ويجب أن
تطاع .ولذلك ،ينبغي أن يكون واضحا هنا ،الوصايا أن هللا هو إشارة إلى هم على وجه التحديد هو نفسه كتب في الحجر .تاريخيا ،عندما شيء هو
أن تكون مكتوبة في حجر ،فإنه يشير إلى حقيقة أن من المفترض أن تستمر إلى األبد ،بينما الوصايا المكتوبة في الكتب على يد الرجال ،مؤقتاً ،إال
إذا ذكر خالف ذلك .ويتجلى ،في سفر الالويين ،عندما سترى في قراءة هذه الوصايا؛ بعض اإلشارة إليها كما يجري "هذا" أو "الخاص بك
جيل" ،بينما البعض اآلخر تشير إلى جميع األجيال القادمة.

باستثناء كلمة هللا كالحقيقة
إذا أنت االبتعاد خاصتك سيرا على األقدام من يوم السبت ،من فعل خاصتك المتعة في بلدي اليوم المقدسة؛ واتصل يوم السبت على
سرور ،المقدسة للرب ،األونرابل؛ وسوف تفي له ،ال القيام بالطرق الخاصة ملكك ،ال إيجاد المتعة الخاصة ملكك ،ال تحدث الخاصة ملكك
الكلمات 58:13 :إشعيا
عندما تضع قدمك على شيء ،فهو يوفر لك الطاقة أكثر من ذلك ،أو التحكم .عندما تقوم بتشغيل قدمك بعيداً ،يمكنك ثم التخلي عن السلطة
والتحكم الخاصة بك .للقيام متعتك يوم السبت أن يأخذ على نفسك أن ما ترغب في القيام به؛ كنت تمارس التحكم الخاصة بك وال يعطيها هلل .إعطاء
الشرف والمجد هلل ،يجب عليك أوالً التخلي عن ما تريد ،ما هو متعتك ،والمذعن بدالً من ذلك إلى اإلرادة أو المتعة من هللا.

ثم سوف أنت فرحة نفسك في الرب؛ وسوف يؤدي إليك ركوب على األماكن المرتفعة من األرض ،وتغذية إليك مع تراث يعقوب
خاصتك األب :لفم الرب هاث المنطوقة أنه 58:14 .إشعيا

الراحة في الرب
ما هي اآليات  13و  14أعاله يعني ،هو إذا كنت تكريما ليوم السبت ،ولم تفعل المتعة الخاصة بك في اآللهة المقدسة اليوم ،ثم سوف تكون
في صالح هللا .إلعطاء مثال لهذا ،كنت في محادثة مع شخص يقول أنه هو البحث عن الحقيقة هللا .في هذه المحادثة يقول لي على هذا يوم السبت
الماضي أنه أخذ ابنه في مكان ما ،إلى حديقة ،وتتمتع اليوم معه ،واسترخاء من أي عمل .في القيام بذلك بصدق أنه يعتقد أنه كان يفعل إرادة هللا
بالراحة من العمل له يوم "السبت مجلس اللوردات".

عندما يقول هللا تأتي في بقية يوم السبت ،فإنه ال يعني فقط أن أردنا أن الراحة من كل الستة أيام من العمل الذي يتعين علينا القيام به
للحفاظ على الجسم ،ولكن أن أردنا أن الراحة في الرب .يوم السبت يوم للمناجاة مع هللا ،عندما نقوم بها في قراءة الكتاب المقدس والصالة ،نحن
يستريح من يجاهد لدينا ،ولكن مجرد الراحة وتقلع اليوم ،ال ما تنوي هللا.
تذكر :نحن بحاجة أكبر إلعطاء القوت لروحنا من الجسم.

أولئك ال سليل يعقوب
وهم يطلع جميع إخوانكم لالكتتاب في معزل الرب من جميع األمم عند الخيول ،وفي عربات ،وفي ليتر ،وعلى البغال ،وعند فوز سريع،
بلدي الجبال المقدسة القدس saith ،الرب ،كما جلب أطفال إسرائيل قربانا في سفينة نظيفة في بيت الرب 66:20 .إشعيا

وأنا أيضا سوف تأخذ منهم للكهنة والالويين saith ،الرب .كما تظل السماوات الجديدة واألرض الجديدة ،والتي سوف اجعل ،قبلي،
 saithالرب ،حتى تقوم بما بك البذور وتبقى االسم الخاص بك 66:21 .إشعيا22-
ما هذه المذكورة أعاله ثالث آيات هي قوله ،هو أنه حتى الغرباء ،الذين اتبع والحفاظ على قوانين هللا ،سوف يكون الكهنة وإرادة هللا ينظر
لهم نفس أبناء الالويين ،الذين لديهم منذ وقت  ،Mosesكانت هي الوحيدة التي يشغل منصب قسيس .وهذا بعد "نهاية مرة" أخرى ونبوءة "نهاية
من األيام".
العبارة "السماوات الجديدة واألرض الجديدة ،والتي سوف اجعل ، "،إشارة إلى نهاية السنة  1,000عهد يسوع ،عند هللا سوف يغسل
األرض القديمة والسماء القديمة ،وتنشئ سماء جديدة واألرض جديدة ،نظيفة من كل خطيئة.

ويجب أن تأتي لتمرير ،أن من القمر الجديد واحد إلى آخر ،ومن يوم السبت واحد إلى آخر ,يجب أن تأتي جميع الجسد العبادة قبلي،
 saithالرب .ويجوز الذهاب إليها ،وننظر إلى جثث الرجال الذين يستطيعون تجاوزه ضدي :لما ال يموت دودة ،ال يجوز تطفئ النار؛ وتكون
االشمئزاز منعزلة كل الجسد 66:23 .إشعيا24-
هذا هو نبوءة نهاية األيام ،عند ما تبقى من اتباع المسيح وحفظه "وصايا هللا" ،سوف نرى جثث أولئك الذين جادوا بالتشدق باهلل وله
قوانين ،ولكنها ال تحتفظ بوصاياه.

عالمة بين لك وهللا
وقدس بلدي Sabbaths؛ وتكون عالمة بين لي ولكم ،أن كنتم قد أنا أعرف أن الرب إلهكم .حزقيال 20:20
هذه اآلية هو اآلخر بالمطارق المنزل أهمية أن يضع هللا في حفظ يوم السبت .يوم السبت هو عالمة على أن هللا فقط يمكن أن تجعلنا
الكرسي ،وذلك عالمة على الثقة تماما في بر هللا وال الخاصة بنا .يوم السبت رمز الخلق والخالص .قد ترغب أيضا في اإلحاطة علما أن هللا قد دعا
حفظ الوصايا له عالمة بين أولئك الذين تبقى لهم؛ (مارك هللا )،وهذا على النقيض من أولئك الذين ال تحتفظ بوصاياه ،الذي يسوع يشير إلى أنه
(عالمة الوحش).

كنت قد سمعت من عالمة الوحش كما تحدث في "سفر الرؤيا" ،وقد تكون غريبة على ما هو .فكرة هو ما يلي؛ لالحتفاظ "وصايا هللا"،
واالحتفال بيوم السبت في اليوم السابع من األسبوع وفق ما تمليه "الوصية الرابعة" ،هو عالمة من هللا ،عالمة بين لك وله ،التي ننظر إليه كما
يجري هللا بك ،وأنت تفهم أن كنت طفلة ،الذي هو أيضا تحدث في "سفر الرؤيا".
إذا فشلت في إعطاء الطاعة هلل بعدم حفظ وصاياه ،أو الفشل في مراعاة "السبت اليوم السابع" ،ثم يمكنك ليست تابعة هلل ،بل قدم مع الظلم،
وعلى هذا النحو سوف تضيع من الخالص.

على جبهتك
إذا كنت تحتفظ "وصايا هللا" ،ثم لديك "عالمة هللا" في جبهته الخاصة بك .جبهته رمزي لعملية التفكير .عند اختيار االحتفاظ أو عدم
الحفاظ على الوصايا العشر ،التي تبذلونها قرارا واعيا ،ومدروس .ولذلك عالمة من هللا على جبهته الخاصة بك ،ألنه يمكنك اختيار واع االحتفاظ
بها .سيكون العكس لهذا االختيار ال االحتفاظ "وصايا هللا" ،وبالتالي العكس لوجود عالمة من هللا ،وسوف يكون لها عالمة الوحش.
تذكر :األبيض واألسود والخير والشر .ال يوجد أي منتصف الطريق .وهناك آخر اآلية حيث يتحدث هللا مارك هللا.

فرونتليتس بين العيون
وأنت سوف تربط بينهم لعالمة على يد ملكك ،وتكون فرونتليتس بين العيون ملكك .سفر التثنية 6:8
يمكنك إظهار الحب هلل بطاعته ،أو يمكنك إظهار الكراهية الخاص بك من هللا بعصيان له .هذا هو الذي يشكل األساس لفهم مكافحة
المسيح ،الوحش ،مارك للوحش والنبي الكذاب والعاهرة بنات العاهرة.

القيام ال عمل يوم السبت
وهكذا  saithالرب؛ يأخذوا حذرهم بأنفسكم ،وتتحمل ال عبء في يوم السبت ،وال جعله جانب بوابات القدس؛ ال تحمل المنصوص عليها
عبئا على الخروج من المنازل الخاصة بك في يوم السبت ،ال يي أي عمل ،ولكن قدس ية يوم السبت ،كما قدت اآلباء الخاص بك .إرميا 22-17:21
هذه اآليتين إضافة إلى "الوصية الرابعة" .صيغته ،و "الوصية الرابعة" كان غامضا حول ما يمكننا أن نفعله في حفظ يوم السبت المقدس.
هذه اآليتين ،على األقل تجعل من الواضح ،أن ال حزب العمل أن تجري ،باستثناء حزب العمل للرب .لقد جئت إلى االعتقاد بأن يوم السبت يوم
للتواصل مع هللا .بإبقاء هذا اليوم المقدس ،واستخدام هذا الوقت لقراءة واجتهاد في دراسة الكتاب المقدس ،وفي قيامها بذلك ،التوصل إلى معرفة هللا
شخصيا وحميمة ،كما تنوي هللا أن نفعل في بلده يوم السبت .هو الذهاب إلى حدث رياضي أو أي شكل آخر من وسائل الترفيه ال كيف يمكنك
الحفاظ على "يوم السبت" المقدس.
بالنسبة لي ،عندما أالحظ يوم السبت ،أشعر بأن طلبت من والدي أن تنضموا إلى في المنزلي ،وأن تكون جزءا من المنزل وعائلتي ،تماما
كما أود أن تفعل إذا كانت قد دعيت والدي إيرثلي إلى بلدي المنزل واالنضمام مع لي ولعائلتي.

للبلدية مع هللا أن يكون حديث مع هللا .عندما أدعوه إلى منزلك يوم السبت ،ومن ثم قضاء اليوم في دراسة كلمته كما هو مكتوب في الكتاب
المقدس ،ثم يمكنك الوفاء الذي تنوي هللا أن تفعله في "يوم عطلة السبت المقدسة" له .عندما أقول لدراسة الكتاب المقدس ،ال أعني بقراءته ببساطة.
للحصول على معرفة هللا شخصيا ووثيقا تحتاج إلى دراسة جدية في الكتاب المقدس والنصوص التاريخية األخرى .الكتاب المقدس كل شيء عن
تلقي تعليمات من هللا ،والنبوءات دروس التاريخ وقال  100و  1000سنة قبل حدوثها .من أجل فهم نبوءة ونحن بحاجة إلى أن ننظر إلى الوراء في
التاريخ لنرى ما هي هللا لنا وسوف يظهر وقد حدث.

الشيطان كذب عندما قال:
اليوم السابع السبت لم يعد مطلوب لالحتفاظ ،ألن يسوع قام في اليوم األول من األسبوع ،وإحياء لذكرى قيامه يسوع ،أنها بخير االحتفاظ
بهذا اليوم كيوم السبت.

في حياة يسوع أبقى يوم السبت
وقال أنه جاء إلى الناصرة ،حيث أنه قد تم طرح ،:و كان كعادته ،ذهب إلى الكنيس في يوم السبت ،ووقفت ليصل قراءة .لوقا 04:16
أن يسوع ،يحتفل بيوم السبت في اليوم السابع من األسبوع ،كعادته ،كان ,يوم السبت نفس كما أننا نتذكر أن تفعل في "الوصية الرابعة"،
ال ينبغي أن نالحظ أيضا الحقيقي يوم السبت إذا نعتنقها ليكون مسيحياً؟ ويعلمنا السيد المسيح ،من خالل مثال له ،فضال عن كلماته .في أفعاله يسوع
هو تعليم لنا أن "يوم السبت" هو "اليوم السابع" كما أبقى هو نفسه كما كان مخصص له.

في موت يسوع أبقى يوم السبت
وكان ذلك اليوم اإلعداد ،ووجهت يوم السبت .لوقا 23:54
وكان المصلوب يسوع يوم الجمعة .نحن نعرف هذا ألن هذا الشعر يخبرنا ذلك اليوم كان اإلعداد ،ووجهت يوم السبت" .إعداد" هو
اليوم قبل يوم السبت ،عندما كان كل العمل أن تكون الصيغة النهائية لهذا األسبوع ،والتي ستلزم باألسرة عن طريق الوجبات إلخ أن تكون مستعدة،
ذلك العمل ال أن يكون عمله يوم السبت نفسه.
يعني "لفت على "،عبارة "على وشك أن يبدأ" .بعد أن كان يسحب من الصليب يسوع ووضعها في القيامة الدفن ،فعلت المرأة ما يمكن
في إعداد الجسم للدفن ،حتى ساعات المساء من يوم الجمعة ،أو مجرد قبل الغسق .أنهم في حاجة إلى الوقت للعودة إلى مسكنهم قبل يوم السبت وبدأ
في الشمس إلى أسفل .هذا السبب في أنها تركت استعدادات الدفن التي لم تنته ،قبل الشمس ذهبت إلى أسفل ،وهو بداية يوم جديد ،كما يأمر بها هللا،
والبداية من يوم السبت.

اليوم السابع من األسبوع
والمرأة أيضا ،التي جاءت معه من الجليل ،اتبعت بعد ،وصعوده القيامة ،وكيف كان زرع جسده .وأنهم عادوا ،وإعداد البهارات
والمراهم؛ و استراح يوم السبت حسب الوصية .لوقا 56-23:55

الكتاب المقدس يقول لنا ،أن هذه المرأة استراح يوم السبت .ال شك ،ألنه يقول لنا هذا ،هنا في هذه اآلية .هو اليوم السابع ألنه وفقا
للوصية .هناك ال الوصية األخرى التي تشير إلى يوم السبت ،ولذلك هو الوصية التي هي التي تحدثت من هنا "الوصية الرابعة" ،و "الوصية
الرابعة" محددة للغاية بشأن ما هو يوم في األسبوع يوم السبت التي يتعين مراعاتها .هذه المرأة هي األول اإليمان بالمسيح ،والحظوا "السبت اليوم
السابع" ،كما يتطلب هللا ،وكما كان عرف يسوع .إذا كنت مسيحياً ،يجب أن تفعل ما ال يقل؟

اليوم األول من األسبوع
اآلن عند اليوم األول من األسبوع ،مبكرا جد ًا في الصباح ،وأنها جاءت منعزلة القيامة ،جلب التوابل التي كانت قد أعدت ،وبعض اآلخر
معهم .لوقا 24:1
هل الحظت العبارة" ،في اليوم األول من األسبوع ،مبكرا جد ًا في الصباح "،يسوع قد صلب يوم الجمعة ،والمرأة بدأت إعداد الدفن في
الجسم ،مساء الجمعة أمام الشمس أسفل .مع بداية يوم السبت ،أو اإلعداد للشمس مساء الجمعة ،أنهم منعوا من االنتهاء من األعمال التحضيرية
الدفن ،حتى أنهم عادوا ،ال في صباح اليوم التالي في شروق الشمس ،اليوم السبت ،ولكن اليوم األول من األسبوع ،في الصباح الباكر جد ًا ،وهو
يوم األحد .بقي بعيداً كل يوم السبت" ،الوصية الرابعة" مطلوب ،ولكن حالما الشمس المشرقة وقدم ما يكفي من الضوء لمعرفة طريقها مرة أخرى
إلى القيامة صباح ي وم األحد ،وعادوا ،غرض االنتهاء من هذه المهمة إلعداد هيئة يسوع للدفن .هذا الشعر يخبرنا أنه كان في "اليوم األول" من
األسبوع ،وهو ما يسمى اليوم األحد.

والحظ يسوع السبت اليوم السابع
والسبب كان منبعث يسوع في اليوم األول من األسبوع" ،األحد" ،ألن هللا أظهر لنا أهمية حفظ "السبت اليوم السابع" .لنا أن نقبل أكاذيب
الشيطان ،والتوقف عن مراقبة يوم السبت في اليوم السابع ،ألن يسوع قام في اليوم األول ،يتجاهل تماما السبب في يسوع أن يبقى في الموت للجامع
لليوم السابع.

يمكن أن يكون هللا "بعث يسوع"
هللا يمكن أن يكون بعث يسوع في أي وقت بمجرد أنه تمت إزالة من الصليب ،وأنه انتظر للقيام بذلك بعد انتهاء يوم السبت ،ألنه يوم
السبت ،اليوم السابع من األسبوع السبت ،هللا أدلى يوم مقدس ،وهللا حتى تالحظ أنها على هذا النحو .واسمحوا لي أن أقول ذلك مرة أخرى .انتظر
هللا إلحياء يسوع حتى "اليوم األ ول" من األسبوع الجديد ،والسبب إبقاء المقدسة "يوم السبت اليوم السابع" .لتتمكن من مراقبة يوم السبت في "أول

يوم" من األسبوع ،األحد ،أو ال على اإلطالق ،صفعة في وجه هللا ،يسوع ،وقداسة "يوم السبت" ،كما القصد الشيطان أنه يجب عليك .وهو لماذا،
إذا كان االحتفال يوم السبت في "اليوم األول" من األسبوع ،اليوم (األحد) ،أنت تعارض كلمة هللا ،وسيحصل ذلك عالمة الوحش.

النظر في

هذا :إذا تغيرت يسوع ،منهم هذه المرأة يعبد كإله على األرض ،يوم السبت ،لماذا ستكون هذه المرأة ،البقاء بعيداً وعدم

إنهاء استعدادات الدفن هللا حتى يوم األحد في اليوم األول من األسبوع؟ لماذا لن يكون بقي أو على األقل جداً تم إرجاعها في الشروق القادم ،الذي
كان يوم السبت ،بدالً من البقاء بعيداً من يوم كامل؟ إذا غيرت بهم هللا ،يسوع ،يوم السبت إلى األحد ،كما العديد من المسيحيين اليوم نالحظ أنه ،ثم
أن األحد ثم تم منعهم من النساء االنتهاء من عملهم إلعداد الجسم ليسوع للدفن؟
الجواب هو أن يسوع لم يتغير ابدأ يوم السبت ،وقال أنه يجري هللا ،إال أنه يمكن .أن يوم السبت هو االحتفال باليوم بحيث العديد من يوم
األحد هو في توجيه المعارضة لهذه "الوصية من هللا" ،ويشكل بالتالي وضع عالمة الوحش ،وخطيئة ضد قوانين هللا .بعد كل شيء ،أليس الشيطان
غرض إخفاء العبادة الحقيقية هلل العبادة كاذبة ،هناك من وقف لنا من العبادة الحقيقية؟
ولذلك ،ما أسعى للحصول على جميع أنحاء أن المسيح الحظ يوم السبت حتى في وفاته كما فعل اتباعه ،المرأة .إذا كان قد أشار إلى
المسيح في أي وقت أن يوم السبت لم تعد ذات أهمية في اإليمان باهلل ،قد قال أنه قدر ،وأتباعه ولذلك سوف ال يكون مقاطعة له استعدادات الدفن
لالحتفال بها.

كأوامر هللا
تذكر! لعبادة هللا في أي شكل من األشكال بخالف ذلك ،واألوامر ،وأنه ال يعبد له على اإلطالق .إذا كنت تشك في هذا ،اآليات التالية
تبين أن يكون صحيحاً .يذكرنا هللا األولى أنه أعطانا الوصايا واألحكام والقوانين ،التي نحن على طاعة ،ثم يقول لنا هذا:

يي ال يجوز إضافة منعزلة كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال يي تقلل من أي من ذلك ،أنتم قد تبقى وصايا الرب إلهكم التي أنا أمر عليك.
سفر التثنية 4:2
إذا كنت ال إضافة إلى ،أو تقلل من تلك التي قد تحدث هللا ثم ال يعني ذلك أن أردنا إعطاء العبادة بالضبط كما قال هللا لنا .إذا كان يمكنك
تغيير "كلمة هللا" ،ثم هو أنها ال تزال "كلمة هللا" ،أو أنه أصبح شيئا آخر .إذا كنت تأخذ العبارة" ،يي سوف يموت بالتأكيد "،وإضافة كلمة "ال"
لجعل عبارة تقول" :أنتم التأكيد ال يموت" ،ثم لم تأخذوا حقيقة التي يتحدث بها هللا وحولتها إلى كذبة يتحدث بها الشيطان؟

هل تعتقد؟
عندما مات يسوع على الصليب ،إال تعتقدون أن هللا يمكن أن يكون بعث له ،في أي وقت بعد أنه تمت إزالة من الصليب؟ نعم كان يمكن
أن يكون .ولكن نظراً القتراب يوم السبت ،يسوع على راحة في الموت ،في يوم السبت ،وتم إحياؤه في اليوم التالي ،وهو ما يسمى اآلن اليوم
األحد ،في اليوم األول من األسبوع .لالحتفال بيوم السبت يوم األحد هو عزل وإهانة والسبب انتظر هللا من خالل "يوم السبت اليوم السابع" قبل
بعث يسوع في اليوم األول من األسبوع ،اليوم األحد.

نضع في اعتبارنا ،أن من المهم إبقاء يسوع يوم السبت كما يتطلب شريعة هللا .ولذلك ،أولئك الذين أكرر لك الكذبة ،أنه نظراً ألن يسوع
كان أحياء يوم األحد ،من ثم أ صبح الصحيح من االحترام ألن القيامة ،وإبقاء األحد كيوم السبت ،ينفي تماما السبب الذي كان ال يبعث يسوع يوم
السبت.

نعرف

هذا" :يوم السبت األحد" من اختراع الشيطان ،ليس من هللا ،وبالتالي فهي السبت الشيطان ،ال من اآللهة .إعطاء العبادة

للشيطان ،ال أن هللا خلق العبادة يوم األحد.

تقع على يسوع بالموت في اليوم السابع
هللا ال أحياء يسوع يوم السبت ،ألنه كان في انتهاك "الوصية الرابعة" ،حيث انتظر هللا حتى اليوم األحد إلحياء ابنه .أن يسوع أبقى يوم
السبت كإمالء هللا الوصايا العشر ،وينبغي أن تعطينا السبب للحفاظ على "السابعة يوم السبت" أيضا ،القيام بآخر ونحن لم تظهر لدينا ازدراء ليسوع
وهللا .الستدعاء نفسك مسيحي وثم ال تعيش حياتك كما يعلمنا يسوع إعطاء الكالم للمسيح ،ولكن قلبك أبعد ما يكون عن له .ويعطي يسوع نفسه
النبوءة أن هذا سيكون الحال في الواقع.

أيها المنافقين ،حسنا فعلت أسياس تنبأ منكم ،قائال" :هذا الشعب دراويث ليلة لي مع فمه ،وهونوريث لي مع شفاههم؛ ولكن قلبهم أبعد ما
يكون عن لي .لكن عبثا يعبدون لي ،التدريس للمذاهب الوصايا للرجال "Matthew 15:7-9 .

االنتهاء من ذلك
عند يسوع ولذلك تلقي الخل ،وقال " ،االنتهاء من ":وأنه انحنى رأسه ،وتخلى عن األشباح .جون 19:30
هل تذكرون ماذا فعل هللا عندما كان اليوم السادس من خلق االنتهاء؟

وهكذا كانت السماوات واألرض انتهى ،وكل البلد المضيف لهم .وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وأنه استراح في اليوم
السابع من جميع عمله الذي قدمه ،وهللا المباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا
الذي خلق وأدلى .سفر التكوين 3-2:1
وكما ترون ،استراح هللا بعد خلقه الكون ،و "يسوع المسيح" ،الذي هو هللا في جسد إنسان ،تقع على بعد محنته على األرض وله جلب
الخالص لجميع الذين يحبون له ،وكان االنتهاء .وكانت كلتا أيام الراحة يوم السبت .إذا لم يكن هذا دليل على اإليجابية ،أهمية مراعاة يوم السبت
حسب تعليمات "الوصية الرابعة" ،ال أعرف ماذا يمكن أن أقول إلقناع لكم ،،باستثناء
أنه ليس معي ضدي؛ وقال أن جاثيريث ليس معي سكاتيريث في الخارجMatthew 12:30 .
ولكنه أضاف أن سينيث ضدي يظلم روحه الخاصة :هي التي تحض على الكراهية لي يحبون الموت .األمثال 08:36
اآليات أعاله يعني ببساطة إذا كنت من العصاة لقوانين هللا ،حتى بعد سماع الكتاب المقدس دليالً على عدم وفاء الوصايا العشر إلى نقطة
توقف أو قد فات أوانه كقوانين هللا ،أنت ضد هللا .هناك فقط باألبيض واألسود ،الخير والشر ،ال منتصف الطريق.

ال يوجد غيرها "اليوم نظراً"
 Paulالرسول يعطي مناقشة ممتازة فيما يتعلق بحفظ "يوم السبت اليوم السابع".
فلذلك الخوف ،خشية أن وعد ترك لنا من الدخول في بقية له ،أي منكم أن يبدو أن تأتي أقل من ذلك .عبرانيين 4:1
فلذلك الخوف :تذكر :وفي هذا السياق ،أن الخوف هو أن يكون القلق التي سوف تفشل للحفاظ على من الخطيئة ،التي يجري في
العصيان إلى "كلمة هللا".
لئال ،وعد بترك لنا من الدخول في بقية له :ويتصل هذا الوعد إلى "العهد الثاني" وحفظ الوصايا العشر .في هذا العهد ،اتفق أبناء يعقوب
للحفاظ على "وصايا هللا" أحد هلل الذي أعربت عنه في حفظ له "يوم السبت المقدس" .وهذا هو الوعد الذي قدم اليهود من الخوض في بقية هللا.
 ،خوفاً من أي منكم أن يبدو أن تأتي أقل من ذلك :وهذا هو  Paulكتابة للمسيحيين المحولة حديثا .أنه يعطي اإلنذار التي هم بحاجة إلى
تذكر يوم السبت ،وتبقى يوم السبت ،ألنهم قد آمنوا بكلمة هللا وتعاليم يسوع .هو تحذير  Paulالمسيحيين يكون في خوف غضب هللا ،إذا يجب أن
تقصر الوعد كما فعل اليهود .أخذ هللا الميراث بعيداً عن "دولة إسرائيل" ألن الناس قاصرة عن الوفاء الوعد ،حتى إذا كان هللا أن إزالة اليهود من
رحمته ،ما أن يمنعه من إزالة رحمته من هؤالء المسيحيين التي فشلت في أن تبقى له يوم السبت.
تقريبا جميع المسيحيين اليوم ال تحتفظ "السابعة يوم السبت" هللا؛ وبدالً من ذلك فإنها تبقى االحتفال بها في اليوم األول من األسبوع .هذا
هو انتهاك مباشر لكلمة هللا ،للوعد ،ويكشف عن أن  Paulفي اآليات أعاله تمت بروفيسيزينج من أولئك الذين سيعيشون في مستقبله.

ألنه كلم في مكان معين لليوم السابع على هذه الحكمة" ،وراحة هللا في اليوم السابع من جميع أعماله" .وفي هذا المكان مرة أخرى" ،إذا
كانت تدخل في بقية بلدي ".رؤية ولذلك فإنه  remainethأن بعض يجب أن أدخل فيه ،وهم الذين كان بشر أو ً
ال دخل ال بسبب الحاد :العبرانيين
6-4:4
ألنه كلم ،إشارة إلى هللا.
في مكان معين ،ويشير إلى "مونت سايني" ،عندما تكلم هللا إلى  Mosesكما يرد في اآلية التالية.

الكالم أنت أيضا معزل أطفال إسرائيل ،قائال" :حق ًا بلدي  Sabbathsيي يبقى :ألنها عالمة بيني وبينك طوال أجيال الخاص بك؛ أن كنتم
قد أنا أعرف أن الرب أن تقدس لك .هجرة 31:13
لليوم السابع على هذه الحكمة ،حيث تعني كلمة "الحكمة" ،حول هذا الموضوع ،حيث الموضوع ،االحتفال "عطلة السبت المقدسة" هلل
.
ثم  Paulيبين لنا ما هو قال لنا من هللا" ،وراحة هللا في اليوم السابع من جميع أعماله".

مرة أخرى ،أنه ليميتيث يوم معين قائال في " ،Davidأليام ،بعد فترة من الزمن وقت ًا طوي ً
ال؛ وكما قيل ،إلى يوم إذا كنتم سوف نسمع
صوته ،تتصلب ال قلوبكم .ألنه إذا يسوع أعطى لهم بقية ،وثم أنه ليس بعد ذلك تكلموا ليوم آخر .العبرانيين 8-4:7

أنه ليميتيث يوم معين ،ويشير إلى حقيقة أن أمر هللا أن نتذكر له "يوم السبت" ،ال االحتفال بيوم السبت ،ولكن يوم السبت ،وكما قال هللا
لنا" ،اليوم السابع".
يسوع إذا أعطت لهم بقية ،يشير إلى حقيقة أن في ال وقت يسوع إعطاء األوامر أو التعليمات يوم السبت أنه لم يعد يتعين مراعاتها في
"اليوم السابع" ،ولكن كان يحتفل به في يوم من األيام األخرى.
ثم يعطي  Paulجوابه منطقي نظراً للجميع من المناقشة الواردة أعاله.

ولذلك  remainethهناك راحة لشعب هللا .ألنه سيتم إدخال بقية له ،أنه أيضا قد خلت لم تعد من أعماله الخاصة ،كما فعل هللا من بلده.
فللعمل وبالتالي الدخول في ذلك بقية ،أقل من أي رجل تقع بعد نفس المثال اللحاد .عبرانيين 11-4:9
 Remainethهناك ولذلك راحة لشعب هللا .في هذه الكلمات ،يتم إنشاء  Paulفهم منطقي أن أنه قد حان من دراسته للكتاب المقدس،
ومن صالته إلى هللا ،وهذا ببساطة ،وأنشأ هللا يوم معين ،التي حدت من هللا ليوم واحد فقط ،وهذا اليوم هو "اليوم السابع".
أن "شعب هللا" هم أولئك الذين يعرف هللا-يسوع "القديسين هللا"" ،أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح" .الوحي
12:17
يمكنك أن ترى ،من كل من المناقشة الواردة أعاله ،الذي هو "اليوم السابع" أن هللا أدلى المقدسة ،هو "اليوم السابع" أن هللا مقدس ،هو
اليوم السابع أن استراح هللا ،وأنها في "اليوم السابع" أن هللا األوامر أن علينا أن نتذكر أن يبقيه المقدسة .اليوم السابع أو اليوم السبت أن أوامر هللا،
ال يوجد مكا ن في الكتاب المقدس حيث أوامر هللا أو يسوع أو يرشد أن "اليوم األول" هو "اليوم بقية" هللا .في ذلك وهذا كله صحيح ،لماذا ثم قم
يمكنك االنتباه يوم السبت في اليوم األول أو اليوم األحد؟
السبت األحد كذب ،وصرح بالشيطان ،بغية سحب لكم بعيداً عن العبادة الحقيقية هلل .إذا كنت تحب هللا ،فإنك يجب أن تكون مطيعة "كلمة
هللا" ،وهللا آخر سوف أعتقد أن كنت اكرهه.
عندما كنت تحتفظ "اليوم السابع" "السبت المقدس" هلل ،ثم يمكنك القيام به كما هللا فعلت ،والعمل ستة أيام والراحة في "اليوم السابع" .عند
القيام بذلك يمكنك محاكاة هللا وإظهار هللا أن هللا خلق لك إعطاء الخاص بك العبادة ،وليس غيره .عندما تقوم بإظهار هللا من خالل اإلجراءات
الخاصة بك ،أن كنت تحب هللا ،ثم أنه يحب لك مرة أخرى ،عن طريق استدعاء لك ابنه ،وال خادمة ،ولكن ابنه.

 Mosesبشر بانجيل هللا
 Paulيريد منا أن نفهم حقيقة بسيطة ولكنها حزينة حول المتحدرين من "األطفال يعقوب".

لمعزل لنا كان اإلنجيل بشر ،فضال عن معزل لهم :ولكن كلمة بشر ال ربح لهم ،وعدم خلطها مع اإليمان في نفوسهم التي سمعت أنه.
عبرانيين 4:2
لحد منا كان اإلنجيل بشر :أولئك الذين بشر الرسل "تعاليم يسوع" ،بشر باإلنجيل الكامل هلل ،والذين آمنوا بكلمة هللا ،تم تحويلها إلى
المسيحيين األولى.

فضال عن معزل منهم" :منهم" تحدث عن هنا هم اليهود أثناء الوقت من  Mosesوما بعدها Moses .بشر "كلمة هللا" لليهود ،وبشر
يسوع "كلمة هللا" لليهود أيضا ،ولكن هؤالء اليهود الذين استمعت إلى  ,Mosesفشل لالعتقاد ،أنهم لم ترق ،بينما أولئك اليهود والوثنيين أن
االعتقاد في اإلنجيل كما بشر به يسوع ،نؤمن "كلمة هللا" .هو جزء من هذا االعتقاد أن "السبت اليوم السابع" هو "كلمة هللا" ،وأن من عالمة بين
هللا ولكم ،أنه إذا ذهبت إلى بقية هللا في "اليوم السابع" ،ثم أنت طاعة هللا ،مما يجعلك "سانت هللا".
ولكن كلمة بشر ال تستفيد منهم :مرة أخرى ،هي "منهم" اليهود أن  Mosesبشر إلى .عندما سمعوا "كلمة هللا" ،فشلوا في االعتقاد بأنه
كلمة هللا ،ولذلك ال الربح في وعود هللا ،بسبب هذا الكفر .هؤالء بشر بواسطة Moses؛ رأيت ما قال ،ال "كلمة هللا" ،ولكن ككلمة رجل.Moses ،
لهذا السبب ،فإنهم ال يعتقدون العبارة إيالء  Mosesباهلل ،ولكن أن  Mosesفقط تحاول إثبات نفسه وله شقيقة آرون ،ونسلهم كحكام الناس.
عدم خلطها مع اإليمان في نفوسهم التي سمعت أنه :في فصول هذا صفحة ويب عنوان" ،كتابات  "،Paulأعطى مناقشة متعمقة لما
هو "اإليمان"  ،ولكن باختصار ،إلى االعتقاد في الكلمة ووعود هللا ،أن يكون اإليمان .إذا كنت ال أعتقد ثم عدم اإليمان.

ألننا مما قد يعتق د أن الدخول في الراحة ،كما قال" ،كما أنا أقسمت في غضبي ،إذا أنها تدخل في بقية بلدي :على الرغم من أن األشغال تم
االنتهاء من المؤسسة العالم ".عبرانيين 4:3
للذي قد يعتقد أن ندخل في الراحة ،كما قال :مرة أخرى 'هو' هو هللا األب ،وأولئك الذين يعتقدون أن "كلمة هللا" أمر من هللا ،تبقى يوم
السبت كما قد أمر هللا لنا أن نفعل ،وهو مقيد باهلل "اليوم السابع" وال غيرها.
على العكس من أولئك الذين يعتقدون ،وتبقى بقية هللا كما أنه قد قاد منا القيام به ،هم أولئك الذين تفشل للحفاظ على بقية هللا كما أنه أوامر.
هذه هي أولئك الذين يعلنون أن يكون أطفال هللا ،والمسيحيين ،ولكن يبقى آخر يوم كاليوم للراحة ،أو ال يوم في جميع.

من المؤسسة في العالم
كما أنا أقسمت في غضبي ،إذا أنها تدخل في بقية بلدي :على الرغم من أن األشغال تم االنتهاء من المؤسسة في العالم :الكلمات
الرئيسية في هذه الجملة ،من المؤسسة في العالم .ما هو إعالن هللا لنا أن له "السبت اليوم السابع" كانت موجودة من األساس لحين تشكلت األرض.
عندما أعطى هللا  Mosesالوصايا العشر ،ليس عندما يبدأ "اليوم السابع للراحة" ،فإنه يبدأ في "اليوم السابع إلنشاء" ،الذي حدث قبل وقت طويل
من  Mosesكان م ن أي وقت مضى .آدم وحواء أبقى "بقية" هللا اليوم السابع ،نوح وأبنائه أبقى "بقية اليوم السابع" وأبراهام وعائلته أبقى "بقية
اليوم السابع" مع  ،Mosesأعطى هللا "يوم مقدس بقية" له اسماً ،ودعا له "يوم السبت المقدس" و  Mosesوبنو إسرائيل أول أبقى "مجلس
اللوردات يوم السبت المقدس".
ألنه كلم في مكان معين لليوم السابع على هذه الحكمة ،رحم "هللا و" في اليوم السابع من جميع أعماله .العبرانيين 4:4
مرة أخرى" ،أنه" هو هللا األب ،وكان "مكان معين" على الذي تحدث عن اليوم السابع ،في اليوم السابع من خلق وفي "الوصية
الرابعة"" .هللا و" الراحة في اليوم السابع من جميع أعماله .ألن هللا استراح في "اليوم السابع" ،والحظ يسوع "السابعة اليوم السبت" ،في الحياة
وفي الموت ،ثم نحن ،الذين يؤمنون بالكلمة ووعود هللا ،يجب أن تبقى أيضا "يوم السبت اليوم السابع" .إذا كنت ال تحتفظ باهلل يوم راحة ،ثم كنت
تقول هللا أن كنت ال أعتقد أن كلمته العليا .إذا كنت ال أعتقد ،ثم كنت ال اإليمان ،وإذا لم تكن من اإليمان ،ثم ال يمكن أن يكون "سانت هللا" كما يعرفه
يسوع في الوحي .12:17

وفي هذا المكان مرة أخرى ،إذا أنها تدخل في بقية بلدي .رؤية ولذلك فإنه  remainethأن بعض يجب أن أدخل فيه ،وهم الذين كان بشر
أو ً
ال دخل ال بسبب الحاد؛ عبرانيين 6-4:5
ما  Paulيقوله هو إذا كنت ال تبقى هللا يوم راحة حسب هللا وقد وردت بها ،ثم كنت ال أعتقد ،وال نعتقد أن ال يكون "سانت هللا".
اآلية  ،4:6مجرد أكثر إشارة إلى حقيقة أن هللا يقبل أي رجل ،إذا استمروا وصاياه ،حتى عند أولئك الذين كان أول بشر ،لم يعد يدخل في
أنه من أصل الحاد .في حال لم تشاهد االتصال ،وهذا هو دعوة ألولئك الذين ليسوا من أبناء يعقوب( ،الوثنيين) أن إذا استمروا قوانين هللا ،سوف
تتاح لهم الدخول إلى السماء.
لماذا سوف هللا باطل العهد مع دولة إسرائيل ألنها توقفت عن حفظ وصايا هللا ،فقط إعطاء عهد جديد للمسيحيين دون يتوقع منها أن تبقى
له الوصايا العشر؟ هللا لم تقم بهذا ،وهو كذب الشيطان ،هلل نتوقع واألمر أن جميع الذين سوف عبادة "هللا خلق" يجب االحتفاظ بكافة القوانين له.

أنه يحد من يوم معين
مرة أخرى ،أنه ليميتيث يوم معين ،قائال في  ،Davidإلى اليوم ،بعد فترة من الزمن وقت ًا طوي ً
ال؛ وكما قيل ،إلى يوم إذا كنتم سوف نسمع
صوته ،تتصلب ال قلوبكم .العبرانيين 4:7
الكلمة الرئيسية هنا هي "مرة أخرى"' .هو' أكثر من مرة هو هللا ،ويقول "مرة أخرى" قبل ،أنا األمر لك .في "اليوم السابع من خلق هللا"
"ليميتيث" ،أو المحدودة ،في يوم معين" ،اليوم السابع" من األسبوع .كما كان أمر هللا في "اليوم السابع من خلق" وضمن الوصايا العشر ،مرة
أخرى ،أنه "مرة أخرى "،األوامر "السبت اليوم السابع" في  .Davidأستطيع إال أن نفترض أن " "Davidهو إشارة إلى كتاب  ،Davidأو ربما
بشيء كتبه  Davidالملك هو بعض الكتاب اآلخرين .وقد بحثت عن مثل هذا اقتباس في بلدي الكتاب المقدس ،وال يمكن العثور عليه ،يجب أن
افترض ذلك أن الكتاب المقدس المسيحي ليس لديه نسخة من الكتاب  ,Davidلكن أعتقد أن اليهود ربما يكون لديك نسخة ،إذا كان موجوداً على
اإلطالق .معرفتي للكتاب المقدس كله ضعيف؛ وقد أظهرت لي هللا فقط تلك األشياء التي تتعلق بأوقات النهاية ونهاية أيام.

إنشاء هللا يوم السبت
أعتقد ألنه مثل هذا ،عند هللا تم االنتهاء من إنشاء ،أنه ال ننظر إلى الوراء ويقول لنفسه" ،حسنا ،اسمحوا لي أن نرى ،استغرق مني ستة
أيام إنشاء باإلضافة إلى أكثر واحد لبقية بلدي ،واآلن أنا أتساءل ،يقوم يوم األسبوع لدى إبقاء الرجل كيوم للراحة ".ال ،هللا رمي لم دارت في السبعة
أيام في أسبوع ،وهكذا انتهى اليوم الذي كان من شأنه أن يجعل له يوم السبت.
إنشاء هللا يوم السبت بترقيم األيام كما أنهى العمل له كل تلك األيام ،وبالتالي خلق السبت جنبا إلى جنب مع خلق الكون .هل الحظت ابدأ
أن هللا لم يعط عددا "اليوم السابع" ،أنه مع ذلك يطلق عليه "اليوم السابع" ،وهذا يرجع إلى أن هذا هو اليوم الذي قال أنه تقع على؟ قبل أن يستريح
في "اليوم السابع" ،أنه قدم هذا اليوم من األسبوع خاصة وفريدة من نوعها بالمقارنة مع جميع أيام األسبوع األخرى ،واعترافاً بهذا التفرد ،تجويف
هللا في "اليوم السابع" .كلمة "هولوويد" وسيلة لجعل الكرسي ،ولكن أكثر حتى من ذلك فإنه يعني أيضا" ،الحقيقة" ،وأن نقول أن عند هللا يستخدم
كلمة "المقدسة" كما يقول "صحيح ،أو في الحقيقة".

الشيطان ال يريد لك لالحتفال "يوم السبت اليوم السابع" ،لماذا! ألن في جهاز حفظ "اليوم السابع" من األسبوع كيوم السبت ،عالمة بين
لك وهللا ،العبادة "من خلق هللا" ،في أن يوم السبت جزء من خلق هي الطيور في السماء ،والسمك في البحر ،وجميع الحيوانات على األرض .التي
تسبب لك للعبادة في آخر يوم من األسبوع ،أنت لم تعد تحت هذا التوقيع.
لدى معظم حياتي يعتقد أن يسوع ابدأ الواقع تحدث عن يوم السبت ،بطريقة أو أخرى ،لكن هذه اآلية القادمة يعطيني التحقق أنا لست
وحيدا في إصراري أننا يجب أن تبقى يوم السبت "اليوم السابع" (السبت).

ال يوم آخر
ألنه إذا يسوع أعطى لهم بقية ،وثم أنه عدم الحجية تكلموا ليوم آخر .العبرانيين 4:8
الكلمات الرئيسية هنا "لهم ،وبقية ".ما هذا يقول ،إذا كان قد أعطى يسوع اتباعه "منهم" ،الرسل ،يوميا عدا "اليوم السابع" إلى
"بقية "،ثم سوف ال يكون قال شيئا ليوم آخر؟ في أن يسوع لم يتكلم ليوم آخر ثم يوم واحد هللا الذي كان يقدس وأدلى المقدسة( ،اليوم السابع)،
يجب أن يكون ذلك اليوم فقط .إذا كان هللا لم "الكالم  ،ثم أنها كذبة.
ولذلك  remainethهناك راحة لشعب هللا .العبرانيين 4:9
هو جعل هذه اآلية خاتمة لما ،صاحب البالغ ( ،)Paulقد كان يتحدث عنه في اآليات السابقة .أن هللا بالفعل تعيين يوم للراحة ،والمسيح لم
يشر إلى أن هناك آخر ،ثم يوم السبت يجب ولذلك سيعقد في اليوم بالفعل تعيين من هللا.

ألنه سيتم إدخال بقية له ،أنه أيضا قد خلت لم تعد من أعماله الخاصة ،كما فعل هللا من بلده .فللعمل وبالتالي الدخول في تلك الراحة ،لئال
تقع أي رجل بعد نفس المثال من الحاد .العبرانيين 11-04:10
في هذه اآليات اإلحدى عشرة ،أنها تبذل واضحة ,Paul ،أن يسوع نفسه اقترح ابدأ أن يكون تغيير يوم السبت .اآلية األخيرة (،)04:11
من المهم ،نظراً ألن صاحبة البالغ ( )Paulهو تحذير لنا ،أن االضطالع بأي يوم آخر هو يوم السبت ،الوقوع في نفس المثال اللحاد كما فعل
آخرون( ،اليهود) ،وبعبارة أخرى ،التوقف عن عبادة هللا الحقيقية في اإليمان الحقيقي ،ولكن يقبل أكاذيب الشيطان ،وعبادة تحت تلك التعاليم
الكاذبة ،وتأخذ على نفسك ولذلك عالمة الوحش.
من المقبول على نطاق واسع أن  Paulهو النبي إلى يسوع ،مما يعني أن ما تكلم  Paulوكتب أعطيت  Paulقبل المسيح .ولذلك ،يقول
" ،Paulاليد العاملة وبالتالي الدخول في ذلك بقية "،الذي يقول لي ،أنه إذا كنت تابعا "تعاليم يسوع المسيح" ،يجب عليك االحتفاظ في "اليوم
السابع" "السبت المقدس" هلل ،وال في اليوم األول ،وهو كذب الشيطان.

العالمة األولى هلل
لفهم ما عالمة الوحش ،تحتاج أوالً فهم ما "عالمة من هللا" .ووصف "مارك هللا" هو أوالً في "سفر الرؤيا" في اآليات التالية.

ورأيت مالك آخر تصاعدي من الشرق ،وقد ختم هللا الحي :وهو بكى بصوت عالي إلى المالئكة األربعة ،الذين أعطيت ليصب في
األرض والبحر ،قائال" ،يضر ال األرض ال البحر وال األشجار ،حتى أننا قد أغلقت خدام الهنا في جباههم ".رؤيا 3-7:2
وأنا استمع إلى العدد من تلك التي كانت مختومة :وكانت مختومة مائة وأربعين وأربعة آالف من جميع القبائل من أطفال إسرائيل .رؤيا
7:4
الكلمة األساسية التي توضح من هم أن يتلقى هذا الختم من هللا ،أو بوضع عالمة هلل ،وهو "خدام الهنا ".واحد الذي خادم هلل بحكم
التعريف ،أحد ا لذين يحتفظ الوصايا العشر ،ويقبل يسوع المسيح كاهلل في جسد رجل ،وتعاليم يسوع ،ومما الذي يحب ،يطيع ويعبد اإلله الحقيقي،
كما أنه يحظى.

144,000
عندما تقرأ اآلية  7:4أعاله ،كنت قد تفسير بمعنى أن تعطي اليهود " 144,000مارك هللا" على جباههم ،ولكن تفسير بديل .لتوضيح هذا
نحن بحاجة إلى النظر في ما هللا يخبرنا في اآليات السابقة .وهذا يعود بنا مرة أخرى إلى تعريف منظمة الصحة العالمية خادما ً هلل .كما بينت من
الوحي  ،12:17وهم تلك التي تبقى الوصايا العشر ،ولديها شهادة يسوع المسيح .ألن اليهود ال نقبل يسوع كاهلل في جسد رجل ،التي سيكون القضاء
عليها كما يتم ترقيم في  ،144,000ما لم وحتى قبول يسوع كاهلل في جسد رجل ،أو المسيح .ومع ذلك ،يمكنك قراءة ثم في اآلية  4أن القبائل اإلثني
عشر إلسرائيل هي ممثلة كما يجري أولئك الذين يحصلون على "عالمة هللا".

أطفال إسرائيل
هذا في أول مرة كان لي الخلط حتى أخذت الوقت الكافي الكتساب فهم للذين هم أطفال إسرائيل  .للوهلة األولى لك ،ويفترض أنهم كانوا
واحد كأبناء يعقوب ،أنه يجري إعادة تسميته بواسطة هللا ،إسرائيل .هذا هو تفسير واضح ،ومع ذلك ،عندما كنت أفهم لماذا سميت هللا يعقوب إلى
إسرائيل ،التوصل إلى فهم أفضل لما إسرائيل ،وبالتالي هم أطفال إسرائيل.

قصة يعقوب
واقترح أن تقرأ النص الكامل "قصة يعقوب" ،ابتداء من  25سفر التكوين ،الذي سوف أعطيك اآلن نسخة مختصرة من.
وكان يعقوب ابن توأم السحاق وربيكا ،إسحاق يجري ابن إبراهيم .يعقوب أخي عيسو ،المعروفة بوقت الحق أدوم ولد يجري أوالً،
والوريث الشرعي لذلك إلى ثروة إسحاق ،ولكن أيضا إلى موقف خادمة الحبيب هللا والبطريرك من اإليمان.
وكان عيسو صياد ،وجاكوب راع .أحب إسحاق عيسو على يعقوب ألن عيسو أمام إسحاق أكل لحم الغزال .في سن الشيخوخة وقال
إسحاق كان أعمى ،وخوفا من أن وفاته كانت في متناول اليد ،سأل عيسو الذهاب بحثا ً عن لحم الغزال ،التي قد تكون هذه الوجبة التي كان يحبها،
وثم أضاف أن يبارك عيسو ،وهكذا في تقليب كل ثروته ترابي ،فضال عن منصبه كموظف هلل على األرض ،قبل وفاته.

ربيكا ،زوجة السحاق ،الذين أحبوا يعقوب أكثر من عيسو ،سمع هذا .قالت قيادة جاكوب أن أنه ينبغي أن تأتي بأطفالها اثنين من الماعز،
حتى أنها يمكن أن تجعل اللحوم ليعقوب ،لخدمة لوالده ،يتظاهر بأنه الشقيقة ،وبالتالي تلقي مباركة بحقوق عيسو.
في البداية رفضت يعقوب ،خوفا ً من أن يعرف والده له لمنظمة الصحة العالمية أنه كان هكذا شتم له من جانبه في هذا الخداع .بسبب
إصرار والدته ،لم جاكوب كما أنها قد أمره ،وتلقت مباركة السحاق يعني ألخيه األكبر عيسو .عندما عاد ،عيسو ،اكتشاف الغدر يعقوب ،تعهد بقتل
يعقوب ،مما تسبب في يعقوب على الفرار إلى األراضي شقيقة والدته ،حيث مكث لعدة سنوات.
ما هو مهم في هذا أن يفهم أن إسحاق كان خادما ً هلل على األرض؛ على هذا النحو أنه لم يكن سوى األثرياء في األشياء إيرثلي ولكن كان
أيضا بطريرك اإليمان للعبادة الحقيقية "هللا خلق" .أن إسحاق ورثت هذا الموقف من والده أبراهام ،وفي وفاته أنه مرت هذه المحطة إلى يعقوب،
عندما قال أنه أعطاه النعمة بدالً من عيسو .حتى تفهمون ،وهذا ليس فقط وراثة ،ولكن يعقوب كان ال بد من اإليمان ،وكذلك .نحن نعرف هذا ليكون
صحيحا ً ألنه من المسلم به في اآليات التالية.

الوصايا العشر قبل Moses
وسوف اجعل خاصتك البذور للتكاثر كنجوم السماء ،وسوف تعطي منعزلة خاصتك البذور في جميع هذه البلدان؛ وفي خاصتك البذور
مباركة جميع األمة من األرض؛ نظر ًا ألن إبراهيم أطاع الصوتي ،وأبقى تهمة بلدي ،بلدي الوصايا ،وبلدي ،وبلدي قوانين .المدة سفر التكوين5-
كنت انظر ،أن النية الحقيقية هلل طاعة له الوصايا ،واألنظمة والقوانين .هل تفهم أهمية هذا؟ أبراهام أطاع وصايا هللا ،قبل وقت طويل من
هللا كتب لهم في جدولين من الحجر واعطاهم إلى  .Mosesالوصايا العشر ليست قوانين اليهود ولكن يجب أن نضع قوانين موجبها جميع الذين
يرغبون في عبادة هللا.
وكان أبراهام روح المشابهة هلل أن هللا سلم له روح المشابهة الظاهر في اآليتين أعاله .إبراهيم شخصية واألخالق التي لها نسخ متطابقة
أن هلل ،ولهذا السبب جعل هللا كان عهد مع إبراهيم والبذور ،وما طلب هللا من إبراهيم أن يعطي العبادة هلل وليس غيره .وهذا يقول لي أن الوصايا
العشر كانت موجودة منذ وقت طويل قبل  .Mosesأنهم كانوا ال دونت قبل  ،Mosesوما فعلت هللا عندما كتب لهم إلى أسفل .Moses
أبراهام أبقى الوصايا العشر ،وأبقى عيسو الوصايا العشر ،يعقوب أبقى الوصايا العشر ،على األقل حتى أنه لجأ إلى الخداع في الحصول
ع لى مباركة والده .فمن ذلك نعمة التي نقلها إلى يعقوب منصب البطريرك اإليمان ،والتي يجب أن تذهب إلى عيسو .عند يعقوب لجأت إلى الخداع
وكذب الحصول على مباركة والده ،أنه انتهك وصايا هللا .على الرغم من أنه تلقي مباركة السحاق ،وأنه كان هكذا أدلى بطريرك اإليمان ،أنه قد
أخطأ سقط من نعمة هللا.

لماذا يعقوب هو إسرائيل
فهم هذا ،وأنا اآلن اشرح أهمية لماذا سميت هللا يعقوب ،إسرائيل.
وقد غادر يعقوب وحدها؛ وهناك تصارعوا رجل معه حتى كسر اليوم 32:24 .سفر التكوين

وعندما قال أنه (الرجل) رأي أنه ساد ال ضده ،أنه (الرجل) تطرق جوفاء فخذه (جاكوبس)؛ وكانت جوفاء فخذ يعقوب من أصل مشترك،
كما أنه تصارعوا معه 32:25 .سفر التكوين

وقال (الرجل)" :اسمحوا لي أن تذهب ،بريكيث اليوم .وقال أنه (يعقوب) ،سوف ال اسمحوا لي إليك الذهاب ،فيما عدا أنت يبارك لي ".
 32:26سفر التكوين
وقال أنه (الرجل ،هللا) وقال له" ،ما هو اسمك؟ وقال أنه (يعقوب) ،جاكوب " .الفيلم سفر التكوين

وقال (هللا) أن الخطوط الجوية التركية اسم يجب أن يطلق يعقوب ال أكثر ،لكن إسرائيل :لوصفه أمير يمتلك أنت السلطة ومع هللا ومع
الرجال ،ويمتلك سائدة 32:28 .سفر التكوين

وسأله يعقوب ،وقال" ،قل لي ،أنا أصلي إليك ،اسم خاصتك" .وقال أنه (هللا)" ،ولهذا السبب فإن أنت تسأل بعد اسمي؟" وأضاف باركه
هناك 32:29 .سفر التكوين
هللا تسمية يعقوب إلى إسرائيل ،ألن يعقوب كان سائدا .وكان السؤال الذي سألته ما يعقوب سائدة على مدى؟ كما أخبرنا العبارة في هذه
اآليات ،أن الرجل جاكوب تصارعوا مع كل ليلة طويلة ،كان في الواقع من هللا .لذا سألت السؤال ،لماذا يتصارع يعقوب مع هللا ،و لماذا أنه أوالً
ينظرون إليه كمجرد رجل؟
عند تلقي يعقوب مباركة والده ،أنه ارتكب خطايا اثنين .كانت األولى ضد أخيه ،ولكن نظراً ألنه لجأ إلى الخداع أيضا أنه أخطأ ضد هللا

ووصاياه .استخدام الخداع أو الكذب المشمولة الوصية" ،أنت سوف ال تعطي شهادة الزور" ،ولكن أيضا أنني مقتنع بأن" ،أنت سوف تطمع ال"،
كما كسر بيعقوب .كنت بحاجة لقراءة كامل القصة تفهم.
ولذلك هو له الخطايا التي تغلبت على يعقوب ،وأنها جاكوبس التوبة من تلك الذنوب أن هللا غفر له .عندما تمت إعادة تسمية يعقوب
إسرائيل ،ألن يعقوب التغلب على خطاياه ،ولذلك ،يكون اإلسرائيلية ،أو الطفل إسرائيل ،يمكنك يجب أيضا التغلب على خطاياك وتلقى غفران هللا.
كان رجل خطيئة لمعظم حياتي ،ولكن عندما تغلب على خطاياي وتاب منها ،وطلبت من هللا أن يغفر لي ،أصبحت إسرائيل ،أو ينبغي أن
أقول اإلسرائيلية.
بعد سنوات عديدة ،يعقوب كان عائدا إلى منزله ،الذي كان ملكا ألخيه عيسو .قيل أن أخاه عيسو علم من نيته العودة وكان في الطريقة مع
الرجال وأربعمائة للقاء معه ،وخوفا من أن الشقيقة ال تزال تتحمل سوء تجاهه والمقصود عند قتله ،وجاكوب تقسيم خدامه واالنتماء حتى ،وأرسلت
له زوجات وأطفال منه ،لحمايتهم من غضب أخيه يعقوب.
لقد أعطى هللا تحقيق أن يعقوب كان ممزقة بالعار لخطيئة ارتكبها ضد أخيه وهللا له ،جاكوب فرصة الحصول على المغفرة من هللا قبل
المصارعة معه.
يعقوب هللا المتصورة األولى (رجل) ،والسبب ألن يعقوب كان أول المخالفين لنفسه وبلدة العار لوجود أخطأ ضد أخيه وهللا له .يعقوب قد
سادت وهكذا مع هللا ،في الحصول على مغفرة هللا ،ثم خرجت لمواجهة الشقيقة ،وأطلب المغفرة منه.

هذه القصة يمكن استخ دامها بواسطة كل واحد منا الذين قد أخطأ ضد هللا وأن نحب اآلخرين ،ويأخذ القلب في الحقيقة أن ،الصفح من
الممكن ،إذا نحن ولكن التوبة فقط آثامنا ،وثم أطلب الصفح ،من تلك التي نحب وكذلك من هللا.

الذين لم "يتصارع مع يعقوب"؟
هنا هو فضول الذي قد حان لي أن قد تجد أيضا للتفكير .عندما جاكوب تصارعوا مع الرجل ،الذي تبين أن هللا ،هو من لحم ودم يسوع مع
الذين تصارعوا يعقوب .هل هو أن يسوع ،الذي هو هللا في جسد رجل ،وكان رجالً قبل أن يولد من رحم امرأة؟ هللا قادر على أي شيء ،وليس
هناك ما خارج سلطته ،هو أن هللا بسبب يسوع أن يولد من امرأة على الرغم من أنه توجد بالفعل كرجل في السماء .وكان من ثم يسوع الذين
تصارعوا مع يعقوب؟ هذا هو سؤال واحد وآمل أن اسأل هللا عندما أقف أمام هللا في يوم القيامة ،إذا كان هذا هو بلدي العدالة لجميع الذنوب وقد
فعلت.

خطايا يمكن أن تغفر
ولهذا السبب أقول لكم" ،يجوز أن يغفر كل طريقة من الخطيئة والتكفير منعزلة الرجال :ولكن ما ال يغفر التجديف ضد األشباح المقدسة".
Matthew 12:31
ما كان سائدا يعقوب ،هو له خطايا .في ذلك ،فإنه أصبح أكثر من مرة واحدة مع هللا ،ومرة أكثر بموجب قوانين و "وصايا هللا" ،والعودة

إلى اإليمان الكامل والعبادة هلل ،ما الرسول  Paulتسمى "المشي في روح الرب".
ولذلك تسمية هللا يعقوب إلى إسرائيل ،ألنه قد تغلب على خطاياه ،وهكذا التوفيق نفسه مرة أخرى لعبادة هللا .هذا المهم ،بالنسبة لنا ،ألنه
أيضا يجب أن نتغلب على خطايانا ،إذا كنا نريد الحصول على المغفرة من هللا ومن ثم تكون قادرة على أخذ مكاننا في عبادة له.

اإلسرائيلية
تحت العهد الجديد" ،بني إسرائيل" التي ليست ألنها استطردت الدم من يعقوب ،ولكن ألنهم يستطيعون التغلب على آثامهم وتلقى اإلعفاء
منها ،تماما كما فعل يعقوب .اليهود هم أحفاد يعقوب ،ولكن تابعة إلسرائيل ،أو اإلسرائيلية ،أن ألنها مثل يعقوب تغلبت آثامهم وتلقى الصفح هللا.
وهم عباد هللا الحقيقية ،في اإليمان الحقيقي ،كما ورد في الوصايا العشر .وبعبارة أخرى ،أنا أحد أطفال إسرائيل ،اإلسرائيلية ،على الرغم من أن أنا
لست سليل من يعقوب ،أو أي دولة أخرى أن نعرف من اليهود كما .أنا طفل إسرائيل ،ال بسبب خطوط الدم بلدي ولكن بسبب إيماني .في هذه
المعرفة لم يعد يشير إلى نفسي كمسيحي ،هذا االسم بعد قد تلوثت بالشيطان وله اإلنجيل كاذبة ،أشير اآلن إلى نفسي كاإلسرائيلية.
حتى عندما يتحدث عن رؤيا  7:4ويولي  144,000ختم هللا على جباههم ،وهذا ال يعني سيتم تحويل اليهود  144,000العودة إلى اإليمان
الحقيقي ،بل أن جميع الذين يتم تحويلها ،من جميع الشعوب واألمم واأللسنة .جميع أولئك الذين يتم تحويلها وهكذا ،سوف يكون المستفيدون من
"العهد الجديد" ،والتي جعلت هللا مع "بني إسرائيل" ،الذين هم أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" ،ونؤمن بأن يسوع هو هللا في جسد رجل.

مع هذا التوضيح عن يعقوب ،لديك اآلن اثنين تفسيرات معقولة لمنظمة الصحة العالمية  144,000حقاً .أن الشيء الوحيد الذي يجعلها
أكثر من الالزم فيما يتعلق بالذين تنوي هللا يكون  144,000هذه الكلمات ،من جميع القبائل من أطفال إسرائيل .يمكن أن تحدث إال الدم أحفاد
يعقوب ،من القادمين من قبائل بني إسرائيل ،ولذلك 144,000 ،يجب أن يكون اليهود ،والدم أحفاد يعقوب ،ولم يتضح أنا فقط .الحق ،أم؟
هذا ال يعني أن مقتضى "العهد الجديد" ،،يهودي ومشرك على حد سواء ،ونحن جميعا بنو إسرائيل ،في ذلك ونحن جميعا لإليمان الحقيقي
من هللا ،تماما كما شرحتها في هذا الرسم التوضيحي ،إال  144,000يجب أن يكون نسل يعقوب .وحتى اآلن ،لست مقتنعا .بسبب تجربتي الشخصية
في بلدي يتم تحويلها إلى العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،وأن هللا قد أعطى لي كتابة هذه الكلمات أن يمكنك اآلن قراءة وإنشاء صفحة ويب هذه ،وأنا
أشعر أن أنا واحد من  ،144,000وهذا هو الحال ،وأنا لست دم سليال ليعقوب ،ويجب أن أكون ذا يتضح أنا.
أطفال إسرائيل أن سبب مثل يعقوب أنهم يستطيعون التغلب على آثامهم .حتى عندما يقول هللا من جميع القبائل من أطفال إسرائيل ،يمكن
أيضا يعني ليس من اليهود ولكن أولئك الذين يستطيعون التغلب على آثامهم .األطفال من يعقوب ،الذين إعطاء أسمائهم "القبائل اإلثني عشر"،
كانت أيضا أولئك الذين تغلب على آثامهم.
تذكر :باع أخوه كبار ،أبناء يعقوب ،الشقيق األصغر ،جوزيف ،إلى العبودية .في وقت من األوقات عندما خرج مرة أخرى وجها لوجه
مع أنهم كانوا غفر جوزيف ،مما يدل على أنها أيضا قد تجاوز آثامهم.
كمثل هذه قبائل إسرائيل ،تأسست من قبل أولئك الذين تغلب على آثامهم .هذه الحالة ثم هلل أن أقول لجميع القبائل من بني إسرائيل لم تعني
نسل الدم من أبناء يعقوب .نظراً ألنني مقتنع بأن أنا واحد من  144,000ولذلك أقبل هذا كالذين كلها .144,000

العهد الجديد
لكم جميعا ينبغي أن تدرك أن هناك فرقا بين العهد الذي عاش اليهود تحت والعهد الجديد التي جاءت سبب "صلب المسيح" .وكان من
متطلبات العديد من اليهود كان التمسك بختان للقلفة من جميع الذكور من األمة.
تحت "العهد الجديد" ،هللا يتطلب ختان القلب ،أو كما طرحه أيضا ،أن نحن المصلين في اإليمان الحقيقي من هللا ،على له الوصايا مكتوب
على قلوبنا ،والقول بأن العهد الجديد ال يتطلب ختان للقلفة.
ها ،واأليام القادمة saith ،الرب ،سوف أقوم العهد الجديد مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا 31:31 :إرميا

ال وفقا العهد الذي أدليت به مع آبائهم في اليوم الذي أخذت منهم باليد إلخراج لهم من أرض مصر؛ لي العهد الفرامل ،كان زوج معزل
منهم saith ،الرب .إرميا 32 :31

ولكن هذا يكون العهد ،وسوف أقوم مع بيت إسرائيل؛ "بعد تلك األيام( ،في نهاية مرات) saith ،الرب ،سوف يضع قانون بلدي في
أجزائها إلى الداخل ،و اكتبها في قلوبهم؛ وسوف يكون على هللا ،وتكون شعبي " .إرميا 31:33
العبارة" ،وبعد تلك األيام "،إشارة إلى نهاية العصر ونهاية األيام ،وفي عهد يسوع على األرض ألف سنة.

وسوف يكتب هللا عليه( ،قوانين هللا ،التي هي الوصايا العشر وتعاليم يسوع األخالقية) ،في قلوبهم .فقط أولئك الذين قد اتخذت قوانين هللا
ومرت بوالدة جديدة للشخصية واألخالق ،باحتضان الوصايا العشر وجعل أخالق هللا أن تكون أخالقهم ستكون مشمولة في "العهد الجديد" مع هللا.
لم يعد هو أنه من الضروري أن يكون القلفة الختان ،ولكن القلب.

مارك الثاني هلل
وأنه كان تحت قيادة لهم أن أنهم ال ينبغي أن يضر عشب األرض ،وال أي شيء أخضر ,وال أي شجرة؛ لكن فقط أولئك الرجال الذي قد ال
ختم هللا في جباههم .رؤيا 9:4
مارك هللا ،كمعطى كختم على الجبين ،له عالقة مع الفكر واعية .جبهته يجري رمزية ألن عملية التفكير .كما ترون ،يجب أن تقرر من
خالل د راسة واعية احتضان الوصايا والقوانين من هللا ،وقبل النظر في المتعلمين فهم أن يسوع هو هللا في جسد رجل ،وبمجرد القيام بذلك ،ونسأل
هللا لمغفرة ذنوبك ،عندئذ فقط سوف تتلقى الختم ،أو "وضع عالمة هلل" ،على جبهته الخاصة بك.

عالمة الوحش
واآلن بعد أن فهمت معنى ما "مارك هللا" ،يمكنك بسهولة فهم ما عالمة الوحش.
إذا بعد تظهر الحقيقة ،وما ابن محاولة القيام به في هذه الصفحات ،ال يزال قررت بعد النظر في االستمرار في الدين القديم الخاص بك،
واإلجحاف به ،سوف تتلقى ال مارك هللا لكن عالمة الوحش.
تذكر :أبيض وأسود ،الصحيح والخطأ ،والخير والشر ،أنت تحبني أو تكره لي.

ساللة الدم يعقوب
يكون هو معروف لكم ولذلك والرجل واألخوة ،أنه من خالل هذا الرجل هو بشر لكم مغفرة الخطايا :ومنه جميعا أن نؤمن لها ما يبررها
من كل شيء ،من الذي ية ال يمكن تبريره بواسطة  Mosesللقانون .أعمال 39-13:38
جعل المالحظة هنا ،أن تظهر فقط قوانين  Mosesفي األفعال ،كما ال تبرر لك من الذنوب .هذا إلظهار ،أن هناك فرقا بين قوانين هللا
وقوانين  .Mosesيرجى أيضا اإلحاطة علما ،أن  Paulال يقول بأننا " "Justifiedإلى الخالص ،ولكن أن نحن "تبريرها" من الخطيئة .أن
تكون خالية من الخطيئة ال تترجم إلى كونها "ريديميد ".جزء من "ريديميد" تكون خالية من الخطيئة ،ولكن هذا هو الجزء الوحيد .وأعطى كامل
المناقشة بشأن هذا في فصول صفحة ويب هذه ،بعنوان "كتابات ."Paul

الساقطة.
لكان من األفضل لهم أن ال يعرف الطريق لبر ،مما كان ،بعد قد عرفت أنه ،تتحول من الوصية المقدسة التي سلمت لهم .بيتر الثاني
02:21
هذه اآلية هو التحقق قبل أن تعرف الحقيقة ،أو هي في الجهل بالحقيقة ،أنك تكون أفضل حاالً (في يوم القيامة) مما قد ثبت الحقيقة ،ثم
تحولت بعيداً عن ذلك المقرر الخاص بك وعمليات التفكير .الوصية المقدسة التي سلمت لهم يشير إلى الوصايا العشر األولى نظراً لليهود .سيظهر

هذه الحقيقة ومن ثم أن يقرر من خالل النظر في التفكير أن ال تبقى تلك الوصايا ،وهذا هو عالمة الوحش .

المسيح هو هللا
في هذه اآلية الكريمة ،أتمنى لك أن تأخذ علما بالكلمات ،و الطريق الصواب ،وهي كيف يعرف هللا حفظ الوصايا المقدسة ،التي هي
الوصايا العشر .يقترن بعد "وصايا هللا" مكتوبة على قلبك وقبولها أن "يسوع المسيح" هو "هللا الخالق" في جسد رجل ،يمكن لك تأتي القيامة
والحياة األبدية .المسيح هو هللا ،وهللا نفسه في العهد القديم .فقط عندما كنت تقبل هذا ،وأن تلك القوانين التي قدمها لنا في شكل الوصايا العشر هي
قوانين يسوع ،ألنه هو هللا العهد القديم ،وسوف تعرف القيامة للحياة األبدية.
بأنك سوف ال تكون الخلط ،قوانين  ،Mosesالتي يتم الوفاء بها إلى درجة لم تعد كونها جزءا من عبادة هللا الحقيقي والصحيح ،هي،
معظمها ،القوانين المبينة في "كتاب الويين" التي تتصل بالتضحية بالحيوانات .قوانين هللا تلك التي كتبها في الحجر( ،ترمز إلى أن هم ليدوم إلى
األبد) ،إصبع هللا ،على حجر مأخوذة من عرش هللا جداً .وهذا معتمد في اآلية التالية.

جداول ياقوت
ورأوا "آلة إسرائيل" :ويوجد تحت قدميه كما لو كان عمل معبدة من حجر الياقوت وأنها كانت هيئة السماء في بلده الوضوح .خروج
24:10
لقد قضيت كل هذا الوقت على هذه "الوصية الرابعة" ،ألنه من األهمية بمكان لعبادة هللا الحقيقية .هناك آلة كاذبة في العالم( ،الشيطان)،
الذين يحاولون تقليد وتكون بديالً له الدين أو اإليمان ألن هللا الحقيقي .إال إذا كان يمكنك مراقبة جميع الوصايا العشر كما هو مكتوب في الكتاب
المقدس وال تجديف تلك المكتوبة في الكتب األخرى ،سوف تعرف أن لك عبادة هللا الحقيقي والصحيح "إلنشاء" ،وال باهلل كاذبة ،منهم يسمى
الشيطان ،المخادع.

عالقة شخصية وحميمة
هو العالج الوحيد للخداع الكلمات في الكتاب المقدس ،وقراءتها بمعناها الحقيقي ،وليس المعني قال لكم بشخص آخر .وال حتى ما كنت قد

كتبت في هذا الكتاب ينبغي أن تؤخذ دون التحقق أوالً من أن ما اكتبه فعال ما يقول الكتاب المقدس .وهذا يتطلب منك دراسة الكتاب المقدس" ،جد"،

وكسب التفاهم الخاصة بك .هللا يريد أن تكون لها عالقة خاصة وشخصية وحميمة مع لك .وهذا يتحقق إال إذا كنت أعرفه شخصيا ،بالقراءة ،ومن
خالل دراسة حثيثة فهم كلماته المكتوبة في الكتاب المقدس لنفسك.

إنشاء هللا يوم السبت
يسوع المسيح هو هللا في جسد رجل :كرجل ،أبقى يسوع في اليومال  7يوم السبت.
 /1في البداية ،إنشاء هللا يوم السبت ،سفر التكوين  1:1من خالل سفر التكوين  ،2:3وكل يوم هللا تعداد عليها" ،وفي المساء وفي الصباح
اليوم األول ،كانت" إلخ ثم في اليوم السابع عندما استراح أنه ،أيضا االنتهاء من إنشاء يوم السبت .هذا السبب هللا تعداد كل يوم ،غرض إنشاء وخلق
يوم السبت للراحة ،ال كوسيلة لعد أيام الخلق .ال يخلق هللا الكون في سبعة أيام يمكن ريكون كأيام من منظورنا إيرثلي؛ وعدد األيام إقامة الستة أيام
العمل والداللة على أهمية اليوم السابع من بقية.

النظر في

هذا :تسبب هللا القمر ليدور حول األرض حيث أن يستغرق األمر دورة يوم  ،28من المرحلة األولى من سطح القمر ،إلى

نهاية الدورة لمدة  28يوما .ولكن لهذا ،لن يكون هناك أي سبب االحتفال بأسبوع يوم  7بالنسبة لنا على األرض .هللا بسبب هذا ،حيث أنه سيكون
متفقا مع أن له االحتفال "اليوم السابع" من يوم السبت ،أنه لم تقم بإنشاء  7أيام السبت لتتوافق مع عالقة األرض والقمر ،وأنه بسبب عالقة األرض
والقمر لتتوافق مع له  7أيام في األسبوع.
 /2في جبل سيناء ،أمر هللا-يسوع ،أنه ،عندما قدم له الوصايا العشر إلى .Moses
 /3في حياته على األرض ،في جسم يسوع ،أنه تعبد في ذلك ،لوقا . 04:16
 /4والحظ يسوع في موته ،يوم السبت .أنه قد صلب يوم الجمعة ،ولكن كان ال يبعث حتى يوم األحد ،وبذلك يستريح خالل يوم السبت،
في اليوم السابع
 /5في كنيسته ،تواصل تالميذه .أي مكان في الكتاب المقدس سوف تجد إبقاء أي يوم عدا اليوم السابع ،كيوم السبت ،أي من "الرسل
للمسيح"
 /6هللا-يسوع ،يعلمنا في "سفر الرؤيا" أن قومه اليوم األخير سيتم الحفاظ على الوصايا العشر.
والتنين كانت تستحق مع امرأة ،وذهب إلى جعل الحرب مع بقايا البذور لها ،مما يبقى وصايا هللا ،ولديها شهادة يسوع المسيح .الوحي
12:17
في "نهاية اليوم" ،وسيبقي شعب هللا ،أولئك الذين تم تعريفهم "القديسين هللا" ،الوصايا العشر .إذا كان هذا صحيحاً ،هل تبقى الوصايا
العشر ،كل عشرة منهم؟ إذا كنت ال ،ثم أنت ال أحد من شعب هللا ،ألننا اآلن في "نهاية األيام" .إذا كنت ال تحتفظ اآلن الوصايا العشر ،ثم أنها لم
يفت األوان ،إزالة نفسك من الخاص بك الكنائس الكاذبة ،واحتضان "كلمة" هللا الحقيقية ،التي هي كلها "إنجيل هللا" ،لخص في الوصايا العشر.

نهاية أيام شعب هللا سوف كالهما االحتفاظ "وصايا هللا" ،ولكن لديها أيضا شهادة يسوع .وهذا يمنع اليهود الذين ال يملكون شهادة يسوع،
على الرغم من أنها قد تبقى "وصايا هللا" .كل على حدة ،يمكن يهودي المحفوظة ،ولكن فقط بعد أن تعترف بيسوع كاهلل الحي ،المسيح ،وهللا في
جسد رجل ،ويشمل أيضا "تعاليم يسوع المسيح".

خلق هللا
هناك جانب آخر قد كشفت عن جانب من  1#أعاله أن هللا بالنسبة لي .أن له عالقة مع  7أيام الخلق .لقد كنت من االنطباع بأن النشر يوم
السبت في اليومال  7عندما تقع على هللا .هللا قد بينت لي فقط أن هذا ليس صحيحا ً تماما.
في اآلية األولى ،يخبرنا هللا في سفر التكوين  ،1:1وهو الخالق.
في الجملة األولى من اآلية الثانية ،يخبرنا هللا في سفر التكوين  ،1:2ما كان المكان مثل قبل خلق الكون.
في النصف األخير من سفر التكوين  ،1:2أنه يصف أالعيب األولية له كيف أنه تسبب في الكون الذي نعرف ،إلى النموذج.
ثم في سفر التكوين  ،1:3هللا قدم الضوء في الفراغ المظلم.
في سفر التكوين  ،1:4هللا يقسم النور من الظالم.
في الجزء األول من سفر التكوين  ،1:5يعطي هللا اسم للنور والظالم.

هذا القادم حيث هللا فقط أظهرت لي شيئا جديداً .الجملة األخيرة من سفر التكوين  ،1:5هللا يخبرنا شيئا هاما" .وكانت في المساء وفي
الصباح اليوم األول ".مثل كل شخص آخر وقد قرأت هذا ،يفترض أن هذه هي طريقة هللا لتعداد في اليوم األول من إنشاء .وقد أظهرت هللا لي ،أن
هذا ليس ما يقوم به هذه العبارة.
يخبرنا هللا أول ما فعله في التالعب به من خلق يؤدي إلى النموذج كما أنه يعتزم أن ذلك النموذج( ،هللا تسيطر على تطور) ،وثم قال أنه
يعطي اسم لما قام به .ثم أنه يعطينا شيئا آخر .وقد افترضنا جميعا أن كانت تطلق على عمل قام به قبل يوم ،يومالقديس  nd2 ،1اليوم ،إلخ ،لكن ما
أظهره لي هو أن هذا في الواقع هو اللبنة األولى من جانبه سائر الخلق ،اليوم سبعة األسبوع ،الذي يتم وضع اللمسات األخيرة مع يوم السبت ،أو
في اليومال .7
أنه لم يتم تعداد خلقه للكون في سبعة أيام؛ أنه هو إقامة األسبوع  7أيام ،وخلق يوم السبت .هللا لم يخلق يوم السبت اليوم السابع واستغرق
األمر ما مجموعة  6أيام بناء تأسيسها ،وثم في اليوم السابع هو تتويج.
لقد أظهر لي أن السبب في ذلك هو نيته ،باإلشارة إلى شيء بالنسبة لي قد الحظت ال قبل ،وتفترض ،ال أحد كان أما .في نهاية ما نسميه
اليوم األول ،أنه يستخدم العبارة توحي أن هو مجرد بداية اليوم ،ال في حد" .وكانت في المساء وفي الصباح اليوم األول ".الطريق هللا يبقى الوقت
أن المساء ،أو غروب الشمس ،من خالل الليل ،بما في ذلك الصباح ،شروق الشمس ،وترد في اليوم الجديد .إذا كان تعداد هللا في اليوم األول ،وأنه

قد وصف الفعل ،وقد تبين لنا أنه في نهاية ،أنه بعد االنتهاء له يجاهد لذلك اليوم ،ثم ينبغي أن يكون قال اآلية "وهي افينج وفي الصباح اليوم
الثاني "،ليست األولى .إذا الحظت ،يفعل ذلك للجميع لكن في اليوم السابع .أضاف أنه ال تقوم بتعداد اليوم السابع ،يقول لنا هذا:

هللا يقول:

وهكذا تم االنتهاء من السماوات واألرض ،وكل البلد المضيف لهم .سفر التكوين 2:1
وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي أدلى به .سفر التكوين 2:2
وهللا المباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي خلق وأدلى .سفر التكوين
2:3
هللا خلق الكون في الثانية األولى من سفر التكوين  ،1:1من تلك النقطة ،وأنه يعالج أن الذي خلقه التسبب للنموذج كما ينوي أنها ينبغي أن
تشكل .إذا كنت تقرأ كل يوم لخلق ،وأعتقد سوف ترى ،أنه ال لم يتم إنشاء أي شيء مرة أخرى ،ولكن ببساطة يسبب لها أن تكون .وهذا أنه تسبب
في إلى النموذج بالتالعب به هذا الخلق األصلي "الطين" ،إذا كنت سوف.

الشيء اآلخر الوحيد الذي يخلق ،إلى جانب الكون ،هو "يوم السبت" .خلق الكون تستغرق ستة أيام تشكيل أو ينبغي أن أقول "متطور"،
إلى ما نعرفه اليوم ،ولكن يتطلب السبت "اليوم السابع" ،هللا يوم راحة ،وضعه في صيغته النهائية .فإنه يأخذ هللا سبعة أيام لخلق يوم السبت؛
وأحاطت الكون فقط ستة أيام.
عند هللا تعداد أيام الخلق ،ليس غرض إعطاء إشارة وقت لكل مرحلة من التالعب له من الخلق إلى النموذج كما أنه يعتزم ،إنما إنشاء
مؤسسة "ستة يوم كنت تعمل ،ولكن في اليوم السابع ،الراحة" .كل يوم هللا هو إنشاء أمرين منفصلين ،والكون ،والمؤسسة ليوم السبت.
تحتاج إلى فهم ,يوم السبت أكثر أهمية من بقية الكون هلل .من المهم أكثر لك طاعة وصاياه من فهم آليات له الكون.
وقد أمضى الكثير من الوقت على حفظ السبت الحقيقي ،بسبب أهمية هذا .إذا كنت تحتفظ بأي يوم عدا واحد يمليها لنا هللا ،ثم أنت
معارضة هللا .كما أظهرت ،إذا كنت ال طاعة هللا ،ثم أنه يرى لك كراهية له .فقط في الطاعة لك إظهار الحب الخاص بك.
إذا هو يتكلم بها هللا ،هذه هي الحقيقة.
إذا كان فإنه ال يتحدث بها هللا ،كذب.
ما الذي يجعل "الوصية الرابعة" الغراء الذي يربط بين جميع الوصايا األخرى كالعبادة الحقيقية هلل الخالق؟ هو يشير إلى قانون إنشاء
نفسها .وكانت هناك العديد من األديان على مر القرون ،كان عناصر الوصايا العشر في نفوسهم ،ولكن كانت جميع األديان الوثنية ،نظراً ألنها ال
تشير إلى حقيقة أن على هللا خالق الكون ،وثم استولى سلطته على الكون بأكمله بما في ذلك الواليات المتحدة ،نظراً ألنه هو خالقنا.
مرجع النظر في "الوصية الرابعة" إلنشاء العبارة:

في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت ،والمقدسة
فإنه .خروج 20:11
كما ترى ،هناك سبعة أيام لخلق ،وليس ستة أيام ،في اليوم السابع وهو وضع الصيغة النهائية لألسبوع المؤدية إلى االحتفال بيوم السبت،
عندما استراح هللا في "اليوم السابع" ،أنه ال يزال خلق شيء .هللا االنتهاء من إنشاء يوم السبت اليوم السابع .يوم السبت جزء من قدر الخلق كما

كوكب األرض والنباتات الحيوانات ورجل .ويضيف أن هللا ثم يقدس وأدلى "المقدسة يوم السبت" ،فقط إلى األهمية أنه يضع عليه .االحتفال يوم

السبت في أي يوم آخر غير الذي األوامر ،وأنه إلظهار الخاص بك من عدم احترام هلل الخالق ،ومن ثم الخاص بك الكراهية .تذكر" :الحب لي؛
االحتفاظ ببلدي الوصايا ".

